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ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ «ថ្មកបំោរ» 
  

ជាស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទប រាណ្មួយកន្នែងមានទីតងំសថិត្បៅទ្ស កបូរអូីរស្ថវ យ 
បេត្តសទឹងន្ទ្ត្ង (រូបបលេ១-២)។ ចណំ្ ចថ្មកបំោរមាននិយាមការ X277315-Y 1503082 កពំស់
ប ៀបនឹងនីវ  ូទឹកសម ទ្ទ ៦៤ ន្ម ទ្ត្ ជាប់នឹងដងទបនែបមគងគកន ងត្បំន់រា មស្ថរ ន្ដលមាន
បទសភាពគួរឱ្យទាក់ទាញសទ្មាប់បទសចរណ៍្។ ទ្កុមការងារសិកាផូស ីលនននាយកោា ន 
ត្បំន់បបត្ិកភណ្ឌ  អគគសហគមន៍មូលោា ន ននទ្កសួងបរសិ្ថថ ន ោនច ុះបៅសិកាបឋម 
កាលពីឆ្ន ២ំ០២០១។ 

ត្បំន់ថ្មកបំោរមានអត្ីត្កាលជាបកាុះបៅកន ងសម ទ្ទ ន្ដលបកើត្ប ើងបោយកណំ្ក
ននកបំោរ។ ថ្មកបំោរជាទ្បបភទថ្មន្ដលបកើត្ពី កណំ្កននជីវៈចទ្មុុះមួយចនួំន ន្ដលោន
បបងកើត្ពីការទ្បមូលផត នំនសបំកទ្គ ំងាវ ផ្កក ថ្ម ស្ថរាយ សណំ្ល់បផេងៗ និងកបំទចកទីំសររីាងគ
បផេងបទៀត្។ វាក៏អាចបបងកើត្ោនបោយដបំណ្ើ រការននកណំ្ក គីមីដូចជាទឹកបភែៀងននកាបូន
កាល់សយូមពីទឹកបឹងឬទឹកសម ទ្ទ។២ ថ្មទាងំបនុះបកើត្បៅកន ងត្បំន់ទឹកសម ទ្ទសងប់ ទឹករាកថ់្លែ  
និងមានថ្មប ទ្បុះទឹក។  

បៅកន ងភូមិស្ថស្តសតបេត្តសទឹងន្ទ្ត្ងមានទីតងំន្ដលមានថ្មកបំោរជាបទ្ចើន ន្ដលសថិត្
បៅកន ងទ្ស កបូរអូីរស្ថវ យ ន្ដលបយើងអាចបមើលប ើញបៅតមដងទបនែបមគងគ និងភនមួំយ
ចនួំនបៅកន ងទ្ស កថ្លាបវត័្។ តមរយៈន្ផនទីភូគពភស្ថស្តសតននទ្ពុះរាជាណាចទ្កកមព ជា 
ត្បំន់ទីបនាុះោនបងាា ញអពីំវត្តមានថ្មកបំោរ មានបលេសគំាល់ C2-Pls

៣ ន្ដលមានវត្តមាន
ពពួកថ្មកបំោរ ថ្មមា ប និងថ្ម Dolomite ន្ដលថ្មទាងំបនុះទ្ត្ូវោនកណំ្ត្់អាយ កាលកន ងចបនាែ ុះ
សម័យកាល Carboniferous (៤១៦-២៩៩លានឆ្ន )ំ និងសម័យកាល Permian (២៥១-២៩៩
លានឆ្ន )ំ។ បនុះងាចបញ្ជា កថ់្ល ត្បំន់បនុះជាត្បំន់ន្ដលមានថ្មកបំោរចាស់ជាងត្បំន់ថ្ម
កបំោរបៅកន ងបេត្តោត្់ដបំង និងបេត្តបនាទ យមានជ័យ។  

 
១

 ២០២០,នាយកោា នត្បំន់បបតិ្កភណ្ឌ , រោយការណ៍្សិកាផូស ីលបេត្តសទឹងន្ទ្ត្ង 
២ 

https://geology.com/rocks/limestone. 

៣
 General Department of Mineral Resource,2010, Geological Map of Cambodia  
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ទ្សទាប់ថ្មកបំោរជាបទ្ចើនក៏មានហវូស ីលរបស់សត្វសម ទ្ទដូចជា ផ្កក ថ្ម, ពពួក brachiopods, 

clams, bryozoans, crinoids និង one-celled fusulinids។៤ បយើងោនរកប ើញភសត តងសត្វសម ទ្ទ 
ត្ិចតូ្ចពិោកកន ងការពិនិត្យ បោយបហត្ ថ្ល ផូស ីលមួយចនួំនរលាយចូលកនងស្ថច់ថ្មបសទើរ
មិនស្ថគ ល់។ បយើងោនជួបទ្បទុះន្ត្ពពួកទ្គីណូ្អ ីត្ ន្ដលបៅសល់ជាស្ថែ កស្ថន មេែុះ និង
អាចយល់ោន(រូបបលេ៣-៤)។ វានឹងអាចមានសត្វបផេងៗបទៀត្បបើសិនមានការសិកាបទ្ចើន។  

ទ្គីណូ្អ ីត្ជាអវ?ី 
តរាងវគគីស្ថស្តសត (Taxonomy) 

Kingdom 

រជាៈ 
Phylum 

ស្ថខា 

Class 

ថ្លន ក់ 
Order 

លោំប់ 
Family 

សណាត ន 

Genes 

ពួក 

Species  

ទ្បបភទ 

Animal Echinodermata  Crinoidea     

 Crinoids (រូបបលេ៥-៦) គឺជាសត្វសម ទ្ទមួយទ្កុម ន្ដលបបងកើត្ជាថ្លន ក់ Crinoidea 
ន្ដលជាន្ផនកមួយនន ស្ថខា phylum Echinodermata ន្ដលរួមបញ្ចូ លទាងំ ទ្កមុផ្កក យសម ទ្ទ 
starfish, brittle stars ទ្កុមបនុះមានរូបរាងទ្បហាក់ទ្បន្ហលផ្កក យសម ទ្ទន្ដរ, sea urchins ទ្កុម
កាទំ្បមាសម ទ្ទ និងទ្កុមប្ែើងសម ទ្ទ sea cucumbers។៥ ទ្គណូី្អ ីត្ោនបនតមករស់បៅ
រហូត្ដល់បពលបចច បបននន្ដលមានទ្បមាណ្ជា៥៤០ពូជន៍។៦ សទ្មាប់កន ងទ្បបទសកមព ជា
ពួកទ្គណូី្អ ីត្ក៏បៅមានវត្តមានរហូត្ដល់បចច បបននផងន្ដរ(រូបបលេ៧)។ តមរយៈឯកស្ថរ
ោនបងាា ញពីទ្បបភទទ្កុមសត្វន្ដលបៅជិត្សនិត្នឹងទ្កុមសត្វថ្លន ក់ Crinoidea  ដូចជាពពួក
ផ្កក យសម ទ្ទ កាទំ្បមាសម ទ្ទ និងទ្កុមប្ែើងសម ទ្ទន្ដកមានកន ងទ្បបទសកមព ជា។៧  ផូស ីល
ទ្គីណូ្អ ីត្ទ្ត្ូវោនរកប ើញ មានជីវតិ្បៅបលើន្ផនដកីាលពីទ្បមាណ្៤៥០លានឆ្ន មំ ន។៨ 

 
៤

 https://geokansas.ku.edu/limestone 

៥
 https://en.wikipedia.org/wiki/Crinoid 

៦ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crinoid 

៧
 ២០០៨ˏ បសៀវបៅមគគ បទសក៍អពីំ  នធានជលផលសម ទ្ទ បៅទ្ពុះរាជាណាចទ្កកមព ជាˏ ទពំ័រ ៩៦-៩៧ 

៨
 https://en.wikipedia.org/wiki/Crinoid 
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 រួមបសចកតីមកបយើងអាចនិយាយោនថ្ល ត្បំន់ថ្មកបំោរ ធាែ ប់ជាអត្ីសម ទ្ទមួយ 
ន្ដលអាយ កាលកន ងស័ក Paleozoic កន ងសម័យកាលចបនាែ ុះសម័យកាល Carboniferous 
(៤១៦-២៩៩លានឆ្ន )ំនិង សម័យកាល Permian (២៥១-២៩៩លានឆ្ន )ំ៕ 
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រូបបលេ១ ថ្មកបំោរ ទបនែបមគងគ 

រូបបលេ២ ថ្មកបំោរ 
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រូបបលេ៣ សត្វទ្គីណូ្អ ីត្ 

 
រូបទី៤ សត្វទ្គីណូ្អ ីត្ 



អត្ថបទ៖ ស្ថថ នីយផូស ីលសត្វសម ទ្ទ ថ្មកបំោរ                          
 

អត្ថបទបោយ៖ លឹម វណ្ណច័នទ  

 
រូបបលេ៥-៦ (google)  

 

 
រូបបលេ៧ (google) 


